
 به نام خدا

اين فايل راهنما جهت آشنايی کاربران گرامی با پايگاه 
و نحوه جستجوی اطالعات در آن   Scopusاطالعاتی 

 تهيه شده است
 

 لطفاً اساليدهای بعد را مشاهده نماييد



خود وارد  URLبرای استفاده از اين پايگاه آدرس زير را در 
 :نماييد

www.scopus.com 
 

 و يا از طريق صفحه خانگی کتابخانه مرکزی وارد شويد

https://diglib.kums.ac.ir/ 



 Scopusويژگيهای 

اسکوپوس بزرگترين پايگاه داده چکيده و استنادی است که 
 :شامل

 41000000  ؛(همراه با چکيده% 70حدود )رکورد 
  ناشر در سراسر جهان؛ 5000عنوان از  18000حدود 
  مقاله کنفرانس؛ 3000000بيش از 
  پايگاه مدالين؛ ٪ 100در بر گيرنده 
 ابزاری برای تجزيه و تحليل پژوهشهای مختلف؛ 
  و محاسبهH-Index نويسندگان می باشد 



 علمی تأثيرگذاری و  وری بهره ايندکس-اچ
  .می دهد نمايش کمی صورت به را دانشمندان

 مورد دفعات و افراد استناد پر مقاالت اساس بر
 توسط مقاالت آن گرفتن قرار ارجاع

   .می شود محاسبه ديگر، نويسندگان

روش مشاهده اچ ايندکس در اساليدهای 
 بعد ذکر خواهد شد



 انواع جستجو

جستجوی کليدواژه در فيلدهای مختلف 
 
جستجو از طريق نام نويسنده 
 
جستجو از طريق وابستگی سازمانی 
 
جستجوی پيشرفته 

 



 جستجوی کليدواژه  

وارد کردن کلید 

 واژه ها
 انتخاب فیلد

تعیین 

محدوده 

 زمانی

انتخاب یک 

یا چند 

 موضوع

 انتخاب نوع مدرک



 موضوعات فرعی

Physical Sciences Health Sciences 

Social Sciences & Humanities 

Life Sciences 



 نمونه جستجوی کليدواژه



امکان محدود کردن نتایج  صفحه نتايج

 جستجو

مرتب 

کردن 

 رکوردها

اطالعات کتابشناسی 

و دسترسی به 

 چکیده

دسترسی به 

 متن کامل

امکان چاپ، ارسال به پست 

الکترونیکی، ارسال به نرم 

 افزارهای مدیریت فایل



Scopus  کليد واژه ها را به طور همزمان در
 .پايگاههای اطالعاتی مختلف، جستجو می کند

 
  شده، يافت عناوين مشاهده از پس
 ديده view at publisher پيوند آنها از برخی در    

 صورتيکه در آن، روی بر کليک با که شود می
  اشتراک مورد پايگاههای جزء نظر مورد پايگاه

 متن توانيد می باشد، مدرس تربيت دانشگاه
 .نماييد دريافت را مقاله کامل



 يک نمونه اتصال به متن کامل 



است و  wileyمقاله مورد نظر در پايگاه 
 قابل دسترس می باشد



 نمونه جستجوی نام نويسنده

وارد کردن نام 

 نویسنده

انتخاب محدوده 

 موضوعی



 نتايج

 نامهای مشابه

رکوردهای یافت 

 شده

امکان 

تخصصی 

کردن نتایج 

 جستجو

کلیک بر روی 

 نویسنده مورد نظر



 مقاالت نمودار



 نمودار مقاالت نويسنده مورد نظر



،   ارجاعات به  view citation overviewدر صفحه نتايج با کليک بر روی 
 .  مقاالت نويسنده مورد نظر، در سالهای مختلف مشاهده می شود

خود را در گوشه سمت  h-indexدر همين صفحه محققين گرامی می توانند 
 .  راست باال مشاهده نمايند

h- index=9 



 h-indexنمودار 



مشاهده مقاالت دانشگاهها و 
 مؤسسات علمی

وارد کردن نام مرکز 

 مورد نظر

تعداد مقاالت 
 scopusدر 



اطالعات دانشگاه در 
Scopus 



امکان محدود 

کردن نتایج از 

طریق سال، 

نویسنده، 

 موضوع

امکان چاپ، ارسال به 

پست الکترونیکی، 

ارسال به نرم افزارهای 

 مدیریت فایل



در صورتیکه مایل باشید پر استناد ترین  مشاهده استنادات

مقاالت را مشاهده نمایید می توانید ترتیب 

قرار دهید و  citationنتایج را بر اساس 

مدارکی را که به  مقاله حاضر استناد کرده اند 

 مشاهده نمایید

ارجاعات به 

 این مقاله



 جستجوی پيشرفته
در این قسمت شما می توانید 

کلیدواژه های مورد نظر خود را 

با عملگرهای مختلف با هم ترکیب 

 نمایید

 عملگرها

 مثال



 موفق باشيد
 
 


